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TAMİR AMAÇLI HARİÇTE İŞLEME
SIKÇA YAPILAN HATALAR BROŞÜRÜ



Yurtdışında Yerleşik Olma Koşulu ve İzin Süresi Hakkında 
Bilgi Eksikliği

Yola çıkmadan önce 185 günlük süre şartını sağladığınızdan emin olunuz.

Süre aşımı nedeniyle para cezasına maruz kalmamanız için izin
sürenizi öğreniniz.

Giriş Taşıt Kaşesi

Geçici ithal edilen yabancı plakalı taşıtlara verilecek süre azami 
730 gün olmakla birlikte kişinin vatandaşlık ve oturumuna, taşıtın 
bir tüzel kişiliğe ait olup olmamasına veya daha önce kullanılan 
sürelere bağlı olarak daha kısa süreler verilebilmektedir. 

Taşıtınıza verilen süreyi, pasaportunuza kayıt memuru tarafından 
tatbik edilen taşıt kaşesinden veya 
“https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-gumruklerden-
aracli-giriscikis-sorgulama” web adresinden ulaşılabilen 
“Gümrüklerden Araçlı Giriş/Çıkış Sorgulama” ekranından 
öğrenebilirsiniz. 

Yurtdışındaki yerleşim yerinizde adınıza kayıtlı olan yabancı plakalı taşıtınızı Türkiye’ye 
getirebilmeniz için son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmuş olmanız gerekir. 
Süre hesabınızı https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama 
adresinde veya pasaportunuzda kayıtlı bulunan giriş çıkış bilgilerinizi kullanarak yapabilirsiniz.



Taşıtsız Olarak Yurtdışına Çıkışlarda Taahhütname Verilmesi

Yabancı plakalı taşıtınızı Türkiye’de bırakarak taşıtsız olarak yurt dışına çıkış yapmak 
istediğinizde, size en yakın gümrük idaresine giderek taşıtınızı teslim etmeli veya taşıtınızın 
başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin Taahhütname vermelisiniz. Aksi halde, Gümrük 
Kanunun 238 inci maddesi uyarınca taşıtınızın gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında 
para cezası uygulanır.                    

Taşıtsız olarak yurtdışına çıkmadan önce taahhütname vermeyi 
unutmayınız.

Taahhütname verildiği durumda, taşıt sahibinin yurtdışında yerleşik eşi, 
çocukları, anne ve babası dâhil taşıtın kullanılması mümkün değildir.

Süre aşımı nedeniyle para cezasına maruz kalmamanız için izin
sürenizi öğreniniz.

Türkiye’ye dönüş yaptığınızda gümrük idaresine giderek sistemden Taahhütname bilgisinin 
kaldırılmasını istemeli, taşıtsız olarak yapacağınız her çıkışınız için yeni bir Taahhütname 
vermelisiniz.  

Sistemde taahhütname bilgisi olan taşıtınızın trafikte kullanıldığının tespiti halinde polis 
tarafından gümrük idaresine teslim edileceğini ve cezai işlem uygulanarak yurtdışı edileceğini 
unutmayınız.                               



Yabancı Plakalı Taşıtların Hak Sahibi Olmayan 
Kişilerce Kullanılması

Mülkiyet Devri ve İzin Hak Sahipliği Devri

Türkiye’ye getirdiğiniz yabancı plakalı taşıtınızı sizin 
dışınızda yalnızca yurtdışında yerleşik eşiniz, anne-
babanız ve çocuklarınız kullanabilir. Acil durumlar 
hariç olmak üzere, siz taşıt içinde bulunsanız dahi 
bu kişiler dışında taşıtın kullanılması mümkün 
değildir. Türkiye’den veya yurt dışından alınmış bir 
vekaletname izin hak sahibi dışındaki bir kişiye taşıtı 
Türkiye’de kullanma hakkı vermez.

Türkiye’de bulunan yabancı plakalı taşıtınızın 
mülkiyetini bir başkasına devredemezsiniz. 

İzin hak sahipliği devri ise, taşıtınızın geçerli bir 
vekâletnameye istinaden yurtdışında yerleşik 
başka bir kişi tarafından yurtdışına çıkarılabilmesi 
için yapılır. Bunun için, taşıtınızı yurtdışına 
çıkaracak kişi ile birlikte, haklı sebeplerin haricinde 
izin sürenizin bitimine 15 gün kala, gümrük 
idaresine müracaat etmeniz gerekir.

Türkiye’de yerleşik kişiler yabancı plakalı taşıt kullanamazlar.

Geçici ithal edilen yabancı plakalı taşıtların 
hak sahibi olmayan kişilerce kullanıldığının 
tespit edilmesi halinde, haksız kullanan 
ve kullandıranlar hakkında ayrı ayrı para 
cezası uygulanır.



Geçici İhraç Edilen Eşya ve Taşıtların Süresi İçerisinde 
Türkiye Gümrük Bölgesine Yeniden İthali ve 
Süre Uzatım İşlemleri

Geçici olarak yurtdışına çıkardığınız eşya veya 
taşıtınızı üç yıl içerisinde geri getirmeniz gerekir. 
Bu sürenin aşılması halinde eşya veya taşıtınızın 
yeniden ithalinde gümrük vergileri tahsil edilir.

Eşyanın Tamir Amacıyla Yurtdışına Gönderilmesi

Yurtdışına tamir amacıyla gönderilen eşyanın 
gümrük idaresine beyan edilmesi gerekmektedir. 
Aksi halde, eşyanın tamiri garanti kapsamında 
bedelsiz olarak yapılmış olsa dahi yeniden 
ithalinde gümrük vergileri tahsil edilir.

Eşyanızı tamir amacıyla yurtdışına göndermeden önce gümrük 
idaresinden izin alınız.

Taşıtınızın yurtdışında ağır hasar görmesi, 
arızalanması, doğal afet, ülkelerdeki iç karışıklık, 
abluka veya savaş hali, resmi makamlarca 
getirilen yasaklar veya eşyanızın alıkonulması 
gibi beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerin 
varlığı halinde bu süre yazılı talebiniz üzerine ilgili 
gümrük müdürlüğünce uzatılabilir. Süre uzatım 
başvurunuzu üç yıllık izin süreniz bitmeden 
önce yapmalı ve dilekçenize mücbir sebep veya 
beklenmeyen hali gösterir belgenin noter veya 
yurtdışı temsilciliğimizden onaylı Türkçe tercümesini 
de eklemelisiniz.
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